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Campanha global "Mundo Livre de
Hanseníase com Conhecimento e
Amor" movimenta o Brasil
O último domingo do mês de janeiro é o Dia Mundial da Hanseníase
e, em 2020, organizações de quase 20 países da América Latina,
África e Ásia se uniram para uma campanha global por um mundo
livre da doença. A ação teve o apoio da Sasakawa Health Foundation,
do Japão, e, no Brasil, foi executada pelo Morhan.
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Pandemia global

Cúpula Brasileira de Hanseníase
adiada por conta do coronavírus
A realização da primeira Cúpula Brasileira de
Hanseníase foi anunciada em 2019 durante a

Por isso, é muito importante que estejamos
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Mas o avanço global da pandemia do novo

vulnerabilidade à COVID-19, o Morhan vem

coronavírus, causador da doença COVID-19,

orientando o seu voluntariado na conduta

impôs a necessidade de adiamento do evento.

de

A nova data ainda não está definida, e
depende de como o país e o mundo vão lidar
com a pandemia.
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Considerando o tamanho do desafio do

cuidado

(individual

e

coletivo)

para

enfrentar essa ameaça. Confira parte do
material na próxima página.
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MILITÂNCIA MORHAN

Morhan cresce, funda novos
núcleos e regulariza antigos
Com o apoio da Fundação de Saúde Sasakawa, o Morhan deu grandes passos no seu
fortalecimento e, sobretudo, na sustentabilidade e regionalização de sua luta: fundamos ou
regularizamos doze núcleos em nove estados. Cada novo núcleo significa um processo de
intenso diálogo com a ão nacional e de organização cidadã de pessoas atingidas pela
hanseníase, profissionais de saúde e outros aliados. São assembleias, atas, documentação e
muito trabalho de base realizados. Confira por onde nos espalhamos nos últimos meses:

Alta Floresta/MT:
núcleo novo

Betim/MG:
núcleo regularizado

Cariacica/ES:
núcleo novo

Goiânia/GO:
núcleo novo
Jaboatão de Guararapes/PE:
núcleo novo
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Maceió/AL:
núcleo novo
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Mâncio Lima/AC:
núcleo novo
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Mirueira/PE :
núcleo novo

Pauini/AM:
núcleo novo

Palmas/TO:
núcleo novo

Recife/PE:
núcleo regularizado

Sena Madureira/AC:
núcleo novo

A expanção do Morhan, com fortalecimento sustentável de sua militância, é uma das metas
centrais do projeto desenvolvido nos últimos nove meses com o apoio da Fundação de Saúde
Sasakawa. Além da fundação ou regularização de 12 núcleos em nove estados, também
proporcionamos capacitaçãos para mais de 400 voluntários em 11 núcleos. Ao todo, nesses
período do projeto, 378 novos voluntários se uniram à REMOB, sobretudo em áreas com alta
incidência de hanseníase.

5

OUTUBRO 2019 A MARÇO 2020

FÓRUM GLOBAL

Entidades de pessoas atingidas pela
hanseníase se reuniram nas Filipinas
Entre os dias 7 e 10 de setembro de 2019, foi realizado o Fórum Global de Entidades de Pessoas
Atingidas pela Hanseníase, em Manila-Filipinas. O Morhan esteve presente representando o
Brasil e integrando a comitiva da América Latina, junto com Sociedade Brasileira de
Hansenologia (Brasil), a Felehansen (Colômbia) e o Painel de Mulheres e Homens Atingidos
pela Hanseníase (ILEP). Ativistas unidos pela luta em defesa da garantia de direitos humanos,
participação e empoderamento das pessoas atingidas e suas famílias. Confira o “diário” do
encontro que foi escrito por ativistas do movimento:

Dia 1
O Fórum reúne pessoas de todo o mundo, que representam entidades como CLAP
(Filipinas), IDEA (Nepal, Gana), PERMATA (Indonésia), ENAPAL (Nigéria) e muitas outras,
com 85 participantes no total. A mesa de abertura contou com Arturo Cunanan
(Filipinas), Takahiro Nanri (Sasakawa Health Foundation), Takehi Kasai (diretora
regional da OMS). Logo depois foi a vez da apresentação dos relatórios dos Encontros
Regionais Preparatórios, mesa em que Faustino Pinto, da coordenação nacional do
Morhan, realizou a apresentação do I Encontro Latino-americano e Caribenho de
Entidades de Pessoas Atingidas pela Hanseníase, que aconteceu em março de 2019 no
Rio de Janeiro.
Outra participação especial do Morhan no primeiro dia foi a condução, por Artur
Custodio, também da coordenação nacional do movimento, de uma oficina sobre a
construção de redes de trabalho e colaboração a nível local, nacional e global, a
partir da experiência do Morhan.
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Dia 2
O segundo dia foi marcado pela participação da relatora especial de direitos humanos das pessoas e
famílias atingidas pela hanseníase da Organização das Nações Unidas, Alice Cruz. A relatora destacou que
o debate sobre hanseníase é sobre direitos humanos e reafirmou a necessidade dos governos nacionais se
comprometerem com a garantia dos direitos humanos das pessoas atingidas pela hanseníase e suas
famílias. Alice Cruz também defendeu a criação a aplicação de instrumentos que monitorem violações dos
direitos humanos e a abolição de leis e políticas discriminatórias às pessoas atingidas, suas famílias e os
grupos de maior vulnerabilidade social. Outros temas destacados pela relatora foram: participação
social, identidade de grupo e boas práticas de direitos humanos, como o observatório criado no Brasil
pelo Morhan em parceria com a Defensoria Pública. Alice ainda retomou um debate que tem sido
protagonizado especialmente pelos ativistas do Brasil: a mudança, em todo o mundo, do termo “lepra”
para hanseníase como ferramenta essencial para mudanças do conceito, de modo reduzir a discriminação
e estigma e de promover a inclusão social das pessoas atingidas.
Pela tarde, o tema em debate foi a sustentabilidade das organizações, com palestra de Marie Lisa M.
Dacanay e grupos de trabalho. No grupo das voluntárias do Morhan Francilene, Paula e Glaucia, surgiram
algumas questões para a reflexão: como ser pobre e ter condições de realizar voluntariado? Como
produzir e vender algo se existe o estigma? Como manter nossas organizações e promover
sustentabilidade para as pessoas acometidas? Entre as atividades, os/as ativistas do Morhan aproveitam
para promover articulações com ativistas de todo o mundo em defesa dos direitos das pessoas atingidas
pela hanseníase, por um mundo livre da doença e da discriminação.

Dia 3
O terceiro dia foi, para alguns ativistas do Morhan, o mais emocionante! A agenda
oficial começava às 9h da manhã, mas para nossos/as companheiros/as de movimento
até o café da manhã é uma agenda: “oportunidade ímpar de trocar experiências”, nas
palavras da Paula Brandão. Este foi o dia da participação de Yonei Sasakawa, que fez
um discurso de encorajamento que tocou a todos e todas. Cheio de energia aos 80 anos
de vida, sentou ao chão junto com as pessoas atingidas pela doença e ainda brincou
com Artur Custodio e Francilene Mesquita (veja nas fotos a simpatia do Sasakawa!).
Os grupos de trabalho formados à tarde discutiram alguns tópicos que nos
estimularam a dividir questionamentos (e algumas indignações) com o palestrante e a
plenária:
1) O que é participação para nós, pessoas atingidas?
2) Que tipo de participação nós pessoas atingidas queremos?
3) Quem define como devemos participar, nós ou os governos?
Questões que valem para o debate nas Filipinas, mas também para você, que está
lendo sobre isso no Brasil e se vê precisando lidar com os mesmos temas diariamente...
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FÓRUM GLOBAL

Mulheres do Morhan fazem
história nas Filipinas
O terceiro dia do Fórum Global de Entidades de Pessoas Atingidas pela Hanseníase 2019 (9
de setembro), nas Filipinas, não terminou quando a agenda oficial foi finalizada. Após o jantar, as
Mulheres do Morhan prepararam um momento especial, em que mulheres brasileiras atingidas pela
hanseníase falaram diretamente a mulheres atingidas pela hanseníase de todo o mundo sobre seus
desafios e sua vontade de transformação social.
Francilene Mesquita leu uma carta de convite e incentivo à organização coletiva, acompanhada
de Paula Brandão e com tradução simultânea de Glaucia Maricato. Ao final, cada uma das mulheres
presentes se apresentou.
Emocionada, a nigeriana Lilibeth foi acolhida pela relatora especial da ONU, Alice Cruz.
Lilibeth ganhou uma camiseta do Morhan Mulheres, assim como a filipina Jennifer e a indiana
Rachna.
Confira o registro deste momento em vídeo no canal do Morhan, CLICANDO AQUI.

A carta lida pelas mulheres do Morhan no encontro começa assim:
Meninas, adolescentes, jovens, adultas, namoradas, esposas, solteiras, trabalhadoras, donas de casa,
mães, não mães, mulheres… Nós, mulheres, costumamos ser ensinadas desde crianças que precisamos
nos preocupar muito com os outros. Seja com a opinião dos outros, sobretudo com a opinião dos outros
sobre nós, o que leva muitas vezes as mulheres a serem associadas à vaidade e à preocupação com a
aparência. Seja com os problemas dos outros, o que nos leva a assumir a responsabilidade do cuidado
com tudo e todos. Muitas vezes, precisamos tomar conta de nossos filhos, temos que manter a casa em
ordem, as contas pagas e a chama que ilumina a nossa casa sempre brilhante. Mas, no fim, descobrimos
que essa chama somos nós mesmas.
Quer saber como termina? Acesse a íntegra no site do Morhan, CLICANDO AQUI.
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20º CONGRESSO INTERNACIONAL

Morhan apresenta ao mundo a
sua agenda de luta por direitos
Após o Fórum Global das entidades, as
Filipinas

sediaram

o

20º

Congresso

Internacional da Hanseníase. No primeiro dia,
11 de setembro de 2019, o Morhan apresentou
ao mundo a sua agenda em defesa dos Direitos
Humanos das pessoas atingidas pela doença.
Faustino Pinto, da coordenação nacional do
Morhan, fez um balanço das lutas e conquistas
do movimento desde a sua fundação, em 1981, e
comentou os principais eixos de mobilização
que pautam a luta atual. Confira o vídeo do
discurso no canal do Morhan:
https://youtu.be/IlbS7rwpkz8
Abaixo, a tradução para o português:
Senhoras e senhores, boa tarde!
Meu nome é Faustino Pinto. Nasci e ainda
moro em uma cidade brasileira chamada
Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Sou um
dos coordenadores nacionais do MORHAN, o
Movimento Brasileiro pela Reintegração de
Pessoas Atingidas pela Hanseníase, e gostaria de
relatar brevemente um pouco da história do
MORHAN em questões de direitos humanos.
Para começar, gostaria de deixar uma
homenagem póstuma ao nosso diretor, Sr.
Cristiano Torres, que em uma de suas últimas
representações do MORHAN em favor da
visibilidade de nossa causa, possivelmente foi a
primeira pessoa atingida a participar da
cerimônia da tocha olímpica.
Desde a fundação da MORHAN em 1981, o
movimento tem em seu estatuto as diretrizes dos
direitos humanos. Entre os vários objetivos
estão questões como o direito a uma assistência
médica digna e integral, trabalho, segurança,
moradia e preservação da identidade e da
memória material e intangível.
Ao proteger os direitos das pessoas afetadas
pela hanseníase, agimos preferencialmente em
conjunto com os governos, mas também agimos
em paralelo e até contra, se for necessário. Nós
acionamos poderes executivos, legislativos e

jurídicos para garantir os direitos individuais e
coletivos das pessoas afetadas pela doença.Eu
gostaria de relatar alguns marcos dessa luta:
Em 1990, conseguimos acabar com a última lei
discriminatória sobre a hanseníase no Brasil, que
indicava a esterilização do título de eleitor
daqueles que tinham a doença.
Em 1995, obtivemos a aprovação da lei federal
que proíbe o uso do termo “lepra” em toda a
documentação oficial do governo e em todos os
níveis da Federação, substituindo todos os termos
derivados para hanseníase.
Para acabar com o preconceito, é necessário
disseminar informações objetivas e corretas para
que as pessoas entendam a doença e se liberem do
medo. Durante o I Encontro Latino-americano e
Caribenho de Entidades de Pessoas Afetadas pela
Hanseníase, realizamos um debate sobre o termo
“lepra” e “leproso/a” que causam tantos danos.
Destacamos como o Brasil avançou contra o
preconceito e a discriminação através da mudança
de terminologia, usando o nome científico
hanseníase, tirando a doença do espectro da
“lepra” – deixando-a para Lázaro, para a Bíblia... É
importante que a ONU e a OMS adotem essa
mudança, mudando sua postura em relação à
hanseníase para inspirar o mundo a mudar
também.
Em 2004, realizamos o primeiro encontro de
pessoas que viviam em ex-colônias, o que resultou
em 126 deliberações e metas para o Movimento.
Entre elas:
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Luta por uma saúde adequada - Quando
cheguei ao serviço de saúde com deficiências
físicas multibacilares, tinha várias incertezas e
medos da doença. Mas, quando recebi o
diagnóstico, confesso que fiquei feliz, pois
finalmente sabia o que tinha. O que eu não sabia
era que a doença traria consigo preconceito e
discriminação: alguns membros da minha
família tinham medo de adoecer e, por isso, não
visitavam a casa dos meus pais, enquanto eu
não sabia, como ainda não sei, quem me
transmitiu a doença.
A luta por uma saúde adequada diz respeito
ao direito de ter um diagnóstico oportuno,
informações adequadas para mim e para uma
sociedade que não me discrimine e também o
direito à reabilitação, que é um direito humano
que deve ser respeitado.
Preservação da memória material e imaterial,
para que a sociedade se lembre dos erros
cometidos e nunca mais aconteça. Edifícios,
objetos, cemitério, memoriais, esporte, cultura...
Moradia - Administramos em cinco excolônias, que o governo possuía, as propriedades
para garantir o direito à moradia às pessoas
afetadas, parentes e sua rede social.
Agora, mais quatro ex-colônias estão em
processo de regularização.
Preservação do meio ambiente nas excolônias. Trabalho, transporte, segurança foram
alguns dos outros direitos que também foram
discutidos.
Em 2005, foi realizado o primeiro Seminário
Internacional sobre Hanseníase e Direitos
Humanos, uma homenagem especial e afetuosa
em memória do professor Yokota, do Japão, que
ajudou muito nesse evento e foi uma pessoa
importante em toda essa luta.
O relatório foi entregue ao Sr. Luiz Inácio
LULA,
então
presidente
brasileiro,
que
determinou a construção de um grupo de
trabalho coordenado pela presidência e formado
por sete ministérios de diferentes áreas.
Em 2007, o presidente LULA determinou a
lei de reparação para pessoas que viveram em
colônias, acumulando benefícios sociais. Quase
10.000 pessoas foram beneficiadas. Brasil e
Japão se tornaram os únicos países do mundo
com uma lei de reparação. Esta lei abriu
caminho para a indenização das vítimas de
drogas
da
talidomida,
outra
iniciativa
importante da MORHAN.

Em 2010, iniciamos a luta pela reparação dos
filhos e filhas que foram retirados dos pais.
Estimamos que 15.000 pessoas vítimas deste
crime estejam vivas no Brasil. Para esta
estratégia, tentamos uma lei federal, que neste
momento está parada no Congresso Nacional
Brasileiro, e estamos formando uma frente
parlamentar para enfrentar essa situação. No
campo judicial, há uma ação civil pública do
MORHAN, que está no segundo nível de três
etapas. E o movimento denunciou à Corte
Interamericana de Direitos Humanos o atraso
da decisão do governo brasileiro.
A mais recente estratégia acionada sobre esse
tema é a busca por leis de reparação dos filhos
separados no subnível federativo (ESTADOS).
Obtivemos uma aprovação recente no estado de
Minas Gerais e, neste momento, estamos
lançando a lei em todos os estados que tiveram
colônias.Ainda neste mês, importantes parceiros
estratégicos do sistema jurídico brasileiro, como
a Defensoria Pública da União e o Ministério
Público, lançarão campanha sobre os filhos
separados.
Também durante o Encontro Latinoamericano e Caribenho já citado, foi lançado o
Observatório Nacional de Direitos Humanos e
Hanseníase, que já recebeu várias queixas,
desde questões preconceituosas da mídia, até a
mais recente denúncia de carteira de identidade
com a identificação da doença, encontrada em
um estado brasileiro. Esse observatório, apoiado
pelo sistema de justiça brasileiro, tem se
mostrado uma excelente maneira de chegar à
ponta da sociedade, onde ainda estão ocorrendo
injustiças e práticas discriminatórias, sejam
institucionais ou individuais. Esta questão é
muito importante, não adianta apenas abolir
leis discriminatórias. É necessário agir contra
práticas
discriminatórias,
é
necessário
promover medidas e leis afirmativas.
A recente viagem ao Brasil da Dra. Alice
Cruz, relatora especial da ONU, seguida pelo
Embaixador da OMS Yonei Sasakawa, mostrou
uma poderosa estratégia para abrir os canais de
diálogo com o governo e aumentar a visibilidade
da hanseníase, reforçando a possibilidade de
outra medida reparadora. O Dr. Sasakawa se
reuniu com algumas autoridades, entre elas o
presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que
realizou um transmissão ao vivo pela internet e
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eu, representando as pessoas afetadas pela
hanseníase. A live teve um ótimo público e seu
impacto pode ser sentido até hoje.
Finalmente, as metas futuras para os próximos
meses da MORHAN neste campo dos direitos
humanos são:
- Reorganizar a frente parlamentar federal da
hanseníase;
- Conquistar a reparação dos filhos separados,
- Garantir o reconhecimento pelo estado
brasileiro dos princípios e diretrizes da ONU
para a hanseníase;
- Avançar para uma melhor reabilitação da
hanseníase.
Em junho, junto com Rachna, na ONU, eu
disse que, apesar de ter marcado minha vida, a
hanseníase não me resume.

Eu a superei para viver muitas outras histórias,
incluindo esta, a história de um ativista que
estava nas Nações Unidas e agora está no
Fórum Global e no Congresso da ILA, dizendo ao
mundo:
Como eu, existem milhares de pessoas que
ainda passam pelo diagnóstico de hanseníase.
Precisamos preparar melhor governos, serviços
de saúde e sociedade para lidar dignamente com
todos eles.
Eu quero um mundo melhor para o meu filho
Josué, um mundo sem preconceitos e com
respeito à dignidade humana!!
Muito obrigado!
Francisco
Faustino Pinto

PESQUISA

Morhan lança em 2020 publicação
especial com artigos sobre hanseníase
Foi encerrada no dia 5 de março uma chamada pública de manuscritos em formato de
artigos científicos destinados a compor um livro temático com o tema: “Hanseníase,
direitos humanos, saúde e cidadania”. A publicação é uma parceria do Morhan com a Editora
Rede Unida, uma organização de referência no campo da saúde coletiva, com o apoio da
Fundação de Saúde Sasakawa. Nas próximas semanas, uma equipe realizará a avaliação e
seleção dos textos que serão publicados. Os artigos farão parte de uma edição especial dos
Cadernos do Morhan, que será lançada durante o 14º Congresso Internacional da Rede
Unida, em Niterói/RJ, em julho de 2020.
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REPARAÇÃO JÁ

A luta dos filhos separados no Brasil

Saiba como anda a mobilização nos estados e na Câmara Federal para encaminhamento e
aprovação de leis de reparação às pessoas que foram separadas de seus pais com
hanseníase durante a política de isolamento:

AMAZONAS

Uma audiência pública, em março de 2019, discutiu
o PL 151/2019, da deputada Alessandra Campêlo.
Participaram Pedro Borges da Silva e Vanja Santos
do Morhan Amazonas, e Artur Custódio e Lucimar
Batista do Morhan Nacional. Infelizmente, o PL
encontrou um entrave na comissão de Constituição
e Justiça e, agora, o desafio é articular junto ao
executivo estadual um outro caminho .

ACRE

Em articulação para encaminhamento do texto do PL junto ao
executivo. Uma audiência pública
foi realizada na assembleia
legislativa para sensibilização dos
parlamentares em relação ao tema
em 20 de agosto de 2019. Artur
participou, junto com Elson Dias,
(Nacional e AC) e Bil Souza, do
Morhan Acre

PARÁ

O Projeto de Lei está
protocolado na Assembleia
Legislativa do Estado, sob o
número 119/2019, e em trâmite
nas comissões. A audiência
pública de discussão do PL foi
realizada em 29 de novembro
de 2019, em uma Sessão
Especial Histórica com apoio
da deputada Michele Begot,
autora do PL, e participação
de Edimilson Picanço, do
Morhan Pará/Marituba e da
Comissão dos Filhos

DISTRITO FEDERAL
(estratégia nacional)

Enquanto
as
estratégias
estaduais
crescem
nos
legislativos regionais, o Morhan
mantém a mobilização para o
andamento do PL 2.104/2011 (e
apensados), que tramita na
Câmara Federal. Em novembro
de 2019, Artur Custódio e Rosa
Melo
Silva
(Goiânia)
se
encontraram com o deputado
federal Elias Vaz, de Goiás,
atual relator do projeto.

SÃO PAULO
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7 de novembro foi o dia do protocolo do PL
1214/2019, da deputada Leci Brandão, na
Assembleia Legislativa de São Paulo. Fruto de
amplo debate (audiência pública em 17 de junho
de 2019), o PL está em tramitação nas comissões
e já recebeu voto favorável do relator na
comissão de Constituição e Justiça.
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MARANHÃO

Diálogo iniciado entre o governador
Flavio Dino, o secretário estadual de
Saúde, Carlos Lula, e o coordenador do
Morhan Nacional, Artur Custódio.

CEARÁ

Um Projeto de Indicação (ao governo do estado) foi
protocolado na Assembleia Legislativa do Ceará, sob o
número 38/20, assinado pelo deputado Guilherme
Landim. A audiência pública que discutiu os termos do
PL foi realizada em 30 de outubro de 2019, com a
participação de José Edno de Lima, do Morhan no
Ceará, e Edimilson Picanço, da comissão de Filhos
Separados do Morhan Nacional.

PERNAMBUCO

ALAGOAS

No dia 11 de novembro de 2019, foi a vez
do estado de Pernambuco avançar no
debate sobre a reparação aos filhos e
filhas separados. O Morhan Recife e o
Centro Social da Mirueira entregaram um
documento com sugestão de PL para a
vice-governadora Luciana Santos.

A condução do processo na
região será realizada pela
deputada
federal
Tereza
Nelma. O Morhan se reuniu
com a parlamentar em agosto
e setembro de 2019 e mantém
a articulação.

ESPÍRITO
SANTO

Em diálogo com o governo
do Estado para encaminhamento do PL.

RIO DE
JANEIRO

BAHIA

Um projeto de indicação para o Governo do
foi protocolado junto à Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia, sob o
número
23.903/2019,
assinado
pela
deputada Neusa Cadore. A audiência
pública que discutiu a estratégia e os
termos do documento aconteceu em 5 de
novembro, com a participação de Edimilson
Picanço (Pará e Comissão de Filhos
Separados) e Patrícia Soares (Bahia).

O PL foi protocolado no dia 5 de junho de
2019, na Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro, assinado pela deputada Enfermeira
Rejane e sob o número 691/2019. Já obteve
parecer favorável em quatro comissões
(Constituição e Justiça; Saúde; do Idoso; e
de Orçamento), segue em tramitação.

MINAS GERAIS

Minas Gerais foi o primeiro estado a aprovar uma lei de reparação aos filhos, a Lei 13.137, de 10 de dezembro
de 2018. O Morhan integra a comissão formada para avaliação dos processos, representado pelo Eni Carajá, e
tem se manifestado de forma crítica em relação a alguns problemas da implementação da lei, como critérios
excludentes e a falta de rubrica orçamentária já definida para o pagamento. Mais de 900 processos foram
protocolados até o fim de março e serão avaliados pela comissão.
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VITÓRIA
JUDICIAL NO RIO
GRANDE DO SUL

Recentemente, os filhos e filhas separados pela política de isolamento
compulsório da hanseníase no Brasil ficaram sabendo de uma excelente
notícia: a justiça concedeu a dois filhos do sul do país o direito a uma
indenização, a partir de um processo individual. Confira no canal do Morhan
o comentário do advogado avoluntário do movimento Pedro Pulzatto
Peruzzo, com recomendações muito importantes sobre esse contexto:
https://youtu.be/_WywnVi5WNE

Audiência na DPU marcou nova etapa
da Ação Civil Pública que reivindica
justiça e reparação

A Defensoria Pública da União (DPU) realizou uma audiência pública em São Paulo, no dia 13 de
dezembro, para ouvir os filhos separados pela política de isolamento da hanseníase. A discussão está
subsidiando a atuação da DPU na ação nº 5027109-19.2017.4.03.6100, junto à 4ª Vara Cível Federal de
São Paulo. A ação reivindica, além do reconhecimento pelo estado brasileiro de sua responsabilidade
em razão da política de isolamento, o pagamento de indenização em prestações mensais nos mesmos
valores e termos da Lei nº 11.520, de 2007, aos filhos que foram separados, entre outros pontos.
Além dos filhos do estado de São Paulo, também compartilharam suas histórias pessoas vindas do
Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e outros territórios. Fizeram parte da mesa a defensora regional
de Direitos Humanos da DPU em SP, Viviane Ceolin Dallasta Del Grossi; Pedro Pulzatto Peruzzo,
advogado voluntário do Morhan; a procuradora da república Fernanda Teixeira Souza Domingos, do
Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo; o médico Getúlio Ferreira de Morais, do Centro de
Tratamento de Lesões da Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim (MG) e Valdenora Rodrigues, atingida
pela hanseníase e representante da coordenação nacional do Morhan.
https://youtu.be/w1j9wIeWpJA

Levamos a luta dos filhos separados
do Brasil ao Japão
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Nos dias 12 e 13 de dezembro de 2019, a Fundação
Nippon realizou um seminário internacional, em
Tóquio, para discutir a situação dos filhos e filhas
separados por políticas de isolamento compulsório da
hanseníase. Representantes do Brasil, Japão, Filipinas,
Malásia e Portugal compartilharam seus contextos,
suas dores e suas estratégias de luta. Lugares tão
distantes no mapa, mas que reproduziram políticas
similares de segregação e violação de direitos.
Representando o Brasil, o Morhan marcou presença
com Edimilson Picanço, do Pará, e Elson Dias, do Acre,
além do tradutor Carlos Abelheira.
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Morhan lança EAD com 12 aulas,
participe!
Um projeto que é sobre educação, emancipação e sobre um mundo livre de hanseníase. Esse é
o EAD do Morhan. Com o apoio da Fundação de Saúde Sasakawa, colocamos no ar as 12 aulas que
integram o primeiro ciclo do novo EAD do Morhan. Questões sobre protagonismo das pessoas
atingidas pela hanseníase, noções sobre a doença, direitos humanos, gênero, saúde mental e
MUITO MAIS são abordadas durante o ciclo.

Assista às 12 aulas no Canal do Morhan no Youtube e depois preencha o
formulário de avaliação do EAD.
As aulas são voltadas prioritariamente aos voluntários e voluntárias do Morhan. Aqueles/as
que terminarem o ciclo e responderem à avaliação até o final de março receberão um certificado
de finalização do curso.
Participe e espalhe essa ideia! Educação e conhecimento por um mundo livre de hanseníase.

O I Concurso de Vídeos sobre Hanseníase do
Morhan, realizado entre outubro e novembro de
2019, recebeu materiais de diferentes regiões do
país. Trechos dos vídeos foram incorporados a
episódios especiais do EAD do Morhan. Cada um
dos três vídeos mais bem avaliados no concurso
foram contemplados com um notebook, para ser
usado

pelo

núcleo

ou

grupo

de

voluntários

responsáveis pelo vídeo. Os notebooks são usados,
em bom estado, e foram uma doação da Drugs for
Neglected Diseases initiative (DNDi).
Confira no quadro os premiados do concurso! Para
assistir aos vídeos, já sabe: vai lá no Canal do
Morhan no Youtube,
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Transferência de renda aumenta
chance de cura para hanseníase,
diz estudo inédito
Da comunicação do Cidacs/Fiocruz Bahia
O maior estudo de acompanhamento individual
de pessoas com hanseníase do mundo gerou
novos

resultados:

a

adesão

ao

tratamento

aumenta em cerca de 22% e a cura em 26%
quando a pessoa com hanseníase é beneficiária
do

Programa

Bolsa

Família.

Entre

crianças

menores de 15 anos, este efeito é ainda maior: a
adesão ao tratamento e a cura da hanseníase
aumentam em cerca de 55% se a criança faz
parte de uma família beneficiária do programa.
Esses achados foram publicados na edição de
fevereiro da revista científica The Lancet Global
Health, uma das mais conceituadas no mundo na
área de saúde.
O estudo liderado pela
pesquisadora do Centro de Integração de Dados
e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz
Bahia) Júlia Pescarini mostra que pessoas com
hanseníase
diagnosticadas
enquanto
estão
recebendo
a
transferência
de
renda
condicionada têm uma chance aumentada de
realizar todo o tratamento. Além disso, estar em
uma família que recebe o benefício amplia as
chances do indivíduo se curar.
Para obterem resultados, os pesquisadores
analisaram os dados individuais de pessoas com
diagnóstico de hanseníase entre 2007 e 2014. No
total, foram analisadas 11.456 pessoas recém
diagnosticadas com hanseníase. Desses, 8.750
que receberam o benefício do Bolsa Família
foram comparados com o restante das pessoas
que não receberam. Além do Cidacs, o estudo
contou com a participação de pesquisadores da
London School of Hygiene & Tropical Medicine
e

Health

Instituto

Data
de

Research,

Saúde

no

Coletiva

Reino
e

Unido,

Instituto

de

Matemática Estatística da Universidade Federal
da

Bahia,

(UFF),

Universidade

Núcleo

de

Federal

Medicina

Fluminense
Tropical

da

Universidade de Brasília (UnB) e FiocruzBrasília.
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Efeitos - A pesquisa mostra que geralmente a
adesão e a cura da hanseníase variam de acordo
com a forma da doença. Na forma paucibacilar
(até cinco lesões) o tratamento dura entre seis e
nove meses e a proporção de indivíduos que se
curam é maior. Já quem desenvolve a forma
multibacilar (mais de cinco lesões) pode ficar um
ano ou mais recebendo a medicação, o que
aumenta as chances de abandonar o tratamento.
Os autores encontraram que o efeito do
Programa Bolsa Família parece ser mais evidente
quanto mais longo é o tratamento.
O estudo também indica que as condições
socioeconômicas são consolidadas cientificamente como determinantes para desenvolvimento, tratamento e cura da hanseníase, ou
mesmo ter sequelas permanentes desencadeadas
pela doença. “Nesse sentido, o efeito do
programa Bolsa Família pode estar associado ao
fato de que famílias beneficiárias possuem maior
segurança alimentar e que as crianças incluídas
no
programa
precisam
cumprir
certas
condicionalidades. Isso inclui alta adesão
escolar e ir com frequência ao Posto de Saúde
para o monitora-mento do crescimento e para
cumprir o calendário de vacinação, o que gera
mais exposição aos serviços de saúde”, explica
Pescarini.

JORNAL DO MORHAN N° 61

Debate sobre terminologia em
revista científica internacional

Outro destaque sobre hanseníase também A

O artigo, em inglês, está disponível na

publicado na revista científica “The Lancet”,

plataforma

uma das mais importantes publicações sobre

https://www.thelancet.com/journals/laninf/

saúde pública e medicina em todo o mundo, foi

article/PIIS1473-3099(20)30061-X/fulltext

da

revista,

no

link:

o debate sobre a terminologia da doença, que
ganhou visibilidade na sua edição lançada no dia
2 de março. “Por que deveríamos parar de usar a

Confira o comentário da relatora especial
da ONU Alice Cruz ao divulgar a produção:

palavra lepra” (Why we should stop using the
word leprosy), é o título do artigo assinado por

“Partilho uma contribuição minha e da

Patrícia Deps, pesquisadora do departamento de

Professora Patricia Deps para a estimulante e

Medicina Social da Universidade Federal do

controversa discussão em curso sobre como

Espírito Santo, e Alice Cruz, antropóloga e

dignificar a linguagem que usamos para a

relatora especial das Nações Unidas para a

doença

eliminação do preconceito contra as pessoas

experienciaram ou que ainda vivem com ela.

atingidas pela hanseníase e seus familiares.

Esperamos

No

texto,

as

pesquisadoras

remontam

o

e

para

as

pessoas

sinceramente

possamos

encontrar

que,

que

a

junt@s,

terminologia

histórico do debate, o protagonismo brasileiro

emancipatória

na proposição da terminologia hanseníase e

acreditamos que nenhuma terminologia pode

propõem medidas que devem ser implementadas

ser verdadeiramente emancipatória se não

para o enfrentamento ao estigma também na

refletir a voz e a escolha das pessoas que

linguagem.

um

experienciaram pessoalmente a doença ou

agradecimento especial a Faustino Pinto, da

continuam a viver com ela e o seu impacto e

coordenação nacional do Morhan, pelo suporte

consequências.”

As

autoras

também

fazem

e

dignificante.

Também

ao debate e pelas sugestões dadas.
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Querido companheiro,
estamos contigo!
Artur Custódio é conhecido no Brasil e no mundo
por ser um lutador histórico do Morhan, da Saúde
Pública e da luta contra as desigualdades sociais.
E, mais do que isso: é muito querido por seus
companheiros e companheiras de jornada, por,
além de muita energia pra ação, ter também um
senso de solidariedade gigante. É, além de uma
grande liderança, um amigo muito querido por
todos e todas no Morhan. E é por tudo isso que,
desde setembro de 2019, a militância do movimento
está em intensa torcida para que se recupere de um
evento sensível em sua vida: o tratamento para um
câncer descoberto repentinamente.
Muitas foram as mensagens que cruzaram o país em
busca de saber mais sobre a situação de Artur, e nem sempre
ele e a equipe da sede do Morhan deram conta de esclarecer
a todas. Agora, você pode conferir o que o próprio Artur
conta sobre essa jornada e os desafios daqui pra frente:

Uma “espinha de peixe atravessada”

Ao retornar das Filipinas, a massa na

Em setembro de 2019, em uma viagem de

garganta

estava

maior.

Em

20

dias,

mobilização dos filhos separados e de atuação

conseguimos marcar a cirurgia de extração. A

em Manaus, comecei a perceber um incômodo

recuperação

foi

na

biopsia,

uma

garganta,

como

uma

espinha

de

peixe

em

bastante

dolorosa,

semana,

apontou

e

a

duas

atravessada. Algo novo e rápido, pois andava

notícias ruins: confirmava o câncer, mas do

fazendo tratamento dentário e não havia nada

tipo carcinoma, e mostrava que o tumor não

de incomum.

tinha sido todo retirado...

Viajei para casa e no mesmo dia tive uma
hemorragia, indo parar na emergência de um

O tratamento

hospital público no Rio de Janeiro. A médica da

Assim, começava a luta para entrar no INCA,

emergência fez uma tomografia e queria naquela

que seria a melhor referência no meu caso. Na

noite fazer a cirurgia de extração das amídalas e

minha vida, sempre tive coerência com o que

de uma massa que estava ligada à amídala

defendo que é o SUS e, desta forma, nunca

esquerda. Já no centro cirúrgico, a equipe achou

tive plano de saúde.

que eu devia ter outras opiniões antes da

A rede de solidariedade começava a atuar.

cirurgia e, desta forma, no dia seguinte, fui no

Vanja Reis, Vera Andrade, Magda Levantezzi,

hospital universitário. Lá, ouvi que poderiam ser

Marcelo

várias coisas, inclusive um linfoma. Iniciaram

foram dezenas de pessoas que começaram a

processo para marcar cirurgia de extração.

me apoiar junto com minha família.

Rafael,

Fabiana,

Faustino,

Estava na véspera da viagem para o congresso

Consegui entrar no INCA, vários exames

das Filipinas e o encontro mundial, em que

realizados no mesmo dia apontavam um tumor

trabalhamos muito para que fosse um sucesso.

de

Então, em diálogo com a equipe médica, decidi
viajar e continuar os exames no retorno.
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Vieira,

nível

marcadas,

4.

Mais

em

realizadas juntas.

duas

cirurgias

dezembro,

para

foram
serem
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Uma por robótica, de retirada do tumor, e outra

Família unida

com a equipe para exame de nervos e gânglios.

Em dezembro todos os meus filhos vieram

Ao final da cirurgia, me contaram que havia

me ver e foi um momento muito especial. Ana

metástase. Precisava, o mais rápido possível, em

ficou mais de um mês comigo e inclusive deve

no máximo 30 dias, iniciar a radioterapia. A fila

voltar a morar no Brasil. Guilherme tem

do INCA estava demorando 120 dias, mas mais

ajudado muito, e Artur sempre dando apoio e

uma vez amigos e família ajudaram para que eu

com minhas netas lindas, me ligam sempre.

pudesse iniciar em 44 dias na rede privada.
Já terminei a radioterapia, mas os efeitos
ainda permanecem fortes e ainda estou me
alimentando

pela

alimentação

Grande projeto de 2020
Temos um projeto para intensificar e formar

enteral.

mais doze núcleos do Morhan no Brasil este

Esperando agora na fila do INCA para alguns

ano. Um trabalho para o qual vamos precisar

exames para ver quais vão ser os próximos

do empenho de todo mundo.

passos.
Mensagens que reanimam

Mensagem para a #militânciaMorhan

Foram centenas de manifestações diárias de

Nossa militância está há muito tempo na

apreço, inclusive de algumas pessoas com quem

luta pela transformação da sociedade e por

eu não falava há muito tempo. Ainda não dei

mais solidariedade. Cada vez que um membro

conta

do

conversas

whatsapp
não

lidas

que
e

tem

quase

1000

da

está

difícil

ficar

dificuldade, nos unimos. O novo coronavírus,

nossa

família

Morhan

tem

alguma

escrevendo, o que faz com que as mensagens se

por

acumulem e pareça até que estou desprezando o

importância da saúde pública e a união entre

apoio. Mas não é verdade. A recuperação das

as pessoas e povos. Está demonstrando que

cirurgias

não

e

da

radioterapia

ainda

está

exemplo,

podemos

está

trazendo

pensar

só

no

à

tona

capital,

a

na

acontecendo. Estou sendo acompanhando no

economia, porque foram derrubados por um

INCA pela nutrição (ainda perdendo peso...),

vírus...

odontologia, fisioterapia e fonoaudiologia. A dor

mercadoria,

na garganta é intensa, e me acompanha direto,

urgente. Que melhorar a qualidade de vida de

atrapalhando o retorno à alimentação normal.

todas as pessoas no mundo é para ontem.

Sempre fui otimista, mas tem dias de tristeza

A

Precisamos
que

militância

ver

que

saúde

preservação

precisa

estar

não

é

ambiental

é

alinhada

e

intensa, e aí são as mensagens dos amigos do

preparada para defesa do SUS, para lutar

Morhan, dos diretores e da família que me

contra

reanimam.

terminarmos com a hanseníase.

qualquer

discriminação

e

para
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Artistas também se engajaram
no #WHDD2020
Centenas de ativistas e uma única marca, um único
objetivo, um sonho em comum: um mundo livre de
hanseníase, que só será possível com muito conhecimento
e muito amor, o mote da campanha (veja as peças no site
do Morhan: https://bit.ly/2FayScN). No Brasil, quem
executou a campanha em janeiro foi o Morhan. Os portavozes desta mensagem por aqui foram Faustino Pinto e
Francilene Mesquita, um homem do Ceará e uma mulher
do Piauí que passaram pela experiência do diagnóstico e
do tratamento da hanseníase. Os dois estiveram
representando o Brasil no Fórum Global de enfrentamento
da Hanseníase, realizado em 2019 nas Filipinas, onde a
ideia da campanha mundial foi idealizada.
Eles mobilizaram os núcleos do Brasil inteiro para
a realização de atividades, sensibilizaram a
imprensa e auxiliaram os ativistas do Morhan no
desenvolvimento de materiais da campanha. As
versões da marca em português foram utilizadas
para a produção de camisetas, faixas, banners e
vídeos. Foram quase 40 vídeos especiais para a
campanha (todos disponíceis no canal do Morhan
no Youtube). Um destaque da campanha no Brasil
foi o amplo envolvimento dos artistas voluntários
do Morhan. Gravaram material especial para a
campanha: Targino Gondim, Solange Couto, Ney
Latorraca, Sylvinho Blau Blau, Karla Karenina,
Dimas Bezerra, Carlinhos Brown e Nando Cordel.
No Facebook oficial do Morhan, foram quase 80
publicações, com mais de 50 mil pessoas
alcançadas.Os
coordenadores
da
campanha
também realizaram posts especiais nos seus perfis,
Faustino com 30 posts e 3,8 mil de alcance e
Francilene com 30 posts e mais de mil pessoas
alcançadas. Realizamos ações de mobilização em
diversas cidades de 15 estados brasileiros. Foram
dezenas de reportagens locais e regionais na
imprensa, e algumas também de repercussão
nacional, como no portal de notícias UOL e na
GloboNews, o principal canal de telejornalismo
brasileiro. E, o mais importante de tudo:
estimulamos o protagonismo das pessoas atingidas
pela hanseníase. Produzimos uma conversação
pública sobre o tema a partir das nossas histórias!
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